
INFORMACJA 

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY 
NADZORCZEJ  Z  16.12.2014r.  

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 25 listopada 2014 roku. 

4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia  

Rady Nadzorczej z 25 listopada 2014 roku. 

5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 

6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarczego i jego 

finansowania na 2015 rok. 

8. Ustalenie nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od 

Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży  - 

podjęcie uchwały.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie umów zawieranych przez Zarząd Spółdzielni 

posiadających klauzulę poufności.  

10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej 

Spółdzielni.   

11. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2015 roku.   

12. Informacja z prac Komisji Rady Nadzorczej.  

13. Sprawy wniesione.  

14. Zamknięcie posiedzenia. 

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.  
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INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH. 

 

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że w Spółdzielni odbył się  przetarg na 

nabycie lokalu mieszkalnego usytuowanego na Osiedlu Niedźwiednik. Lokal znajduje 

się przy ul. Mazowieckiej 5 i był wystawiany  ponownie  z obniżoną stawką.  

 

Z – ca Prezesa ds. finansowo  - ekonomicznych  przedstawiała dane finansowe 

dotyczące sprzedaży lokalu: 

 lokal usytuowany na ul. Mazowieckiej 5 został wystawiony na przetarg w dniu 

17 listopada 2014 r. za kwotę 237.800,00 zł. Nie było zainteresowanych jego 

kupnem. Kolejny przetarg z obniżoną o 10%  stawką (214.100,00 zł) odbył się 

15 grudnia 2014 roku i lokal został sprzedany za kwotę 237.500 zł. 

 

Pani Halina Człapińska pytała co stanie się z pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży 

lokalu.  

 

Z – ca Prezesa ds. finansowo  - ekonomicznych wyjaśniała, że po potrąceniu 

zobowiązań wobec Spółdzielni, środki ze sprzedaży zostaną przekazane ich 

właścicielce.  

 

Prezes Spółdzielni informował, że podpisana została już umowa z firmą wybraną 

przez Radę Nadzorczą do badania bilansu Spółdzielni za rok 2014. Firma badająca 

bilans ma także w zakresie swojego badania tematy zaproponowane przez Komisję 

Rewizyjną i przyjęte przez Radę Nadzorczą. Prezes mówił także, że Spółdzielnia 

rozpoczęła przekazywanie Firmie Kom - Bis terenów do sprzątania. Prezes 

informował też, że Spółdzielnia zaczyna przygotowania do przetargów na roboty 

remontowe. Przetargi te ogłoszone zostaną po Świętach.  

 

Pan Robert Skoblik mówił, że osoby, które są zwalniane, skarżą się, że pominięto je 

w premiach, które się im należały.  

 

Prezes Spółdzielni informował, że premia specjalna nie jest premią, „która się 

należy”, gdyż jest to premia uznaniowa. Te osoby, które odchodzą na emerytury, 

otrzymają odprawy emerytalno – rentowe. Osoby, które były zatrudnione na czas 
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nieokreślony, także otrzymają odprawy. Jedynie ci, którzy pracowali w naszej firmie 

rok lub dwa i zatrudnieni byli na czas określony, nie otrzymają żadnych dodatkowych 

gratyfikacji. Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że fundusz premiowy nie był wielki, więc 

nie miało sensu pomniejszanie go o premie dla osób, które są obecnie zwalniane             

z pracy.  

 

Pan Andrzej Kessler pytał o pracownika Spółdzielni zatrudnionego na stanowisku 

ogrodnika zwalnianego obecnie w związku z restrukturyzacją. Pytał czy prawdą jest, 

że temu panu zostały do emerytury tylko dwa lata.  

 

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że nie jest to możliwe, ponieważ nie byłby wówczas 

zwalniany z pracy.  

 

 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU GOSPODARCZEGO I 

JEGO FINANSOWANIA NA 2015 ROK. 

 

Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych przedstawiła zebranym projekt 

planu gospodarczego i jego finansowania przygotowany przez Zarząd Spółdzielni na 

2015 rok.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że Komisja Rewizyjna 

zapoznała się z projektem planu finansowego na 2015 r. Projekt planu na 2015r. 

zakłada ogółem koszty w wysokości 20.721.700,00 zł  oraz przychody w wysokości 

21.184.700,00 zł 

 Projekt planu finansowego na 2015 r przewiduje podział kosztów i przychodów          

w dwóch podstawowych działalnościach LWSM Wrzeszcz :  

 gospodarka zasobami mieszkaniowymi  

 pozostała działalność gospodarcza 

Planowany wynik finansowy na 2015 r z GSM stanowi nadwyżkę kosztów na 

przychodami – wynik ujemny w wysokości   1.974.000,00 zł 
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Planowany wynik finansowy na 2015r. z pozostałej działalności gospodarczej 

stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami – wynik dodatni w wysokości  

2.437.000,00 zł z tego  19 %  pdop w kwocie 463.000,00 zł. Wynik finansowy dodatni 

netto  to kwota  1.974.000,00. 

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na 

działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 

Komisja Rewizyjna  zapoznała się z załącznikami i specyfikacjami  dołączonymi do 

projektu planu finansowego na 2015 r. 

Pani Barbara Wireńska udzielała odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych 

pozycji  w specyfikacji szczegółowej – koszty ogólne. 

 poz.10  usługa ochrony obiektów - planowane koszty 9.500,00 zł. to opłaty 

stałe za monitoring w obiektach administracji, zarządu. 

 poz. 18 wynagrodzenia z narzutami – wzrost  kosztów o kwotę ogółem  

81.700,00 zł.             

  w tym : 

 wzrost kosztów osobowego funduszu płac brutto 47.000,00 zł. ( zakładane 

podwyżki dla pracowników) 

 wzrost składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń  3.600,00 zł. 

 składka ZUS od ryczałtów wypłacanych członkom Rady Nadzorczej - kwota 

25.000,00 zł 

 poz.28.  lustracja – obowiązkowa  w roku 2015   kwota   10.000,00 zł 

 poz.31  inne koszty – wyrysy i wpisy dot. gruntu –  kwota 6.000.00 zł  -

powstanie obowiązek opłat za  kartoteki dla przekształcających się lokali 

mieszkalnych na odrębną własność  ( kartoteki będą wystawiane przez 

Miasto). 

 poz. 2 ryczałty samochodowe – zmniejszenie kosztów o kwotę 7.000,00 zł.           

(o 25 % w stosunku do planu na 2014 r). 
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Pani B. Wireńska poinformowała Komisję, że planowane wypłaty nagród 

jubileuszowych i odpraw emerytalnych ujęte są w planie finansowym na 2015r. 

Komisja Rewizyjna proponuje przyjęcie projektu planu finansowego na 2015r.             

w takim stanie jak został przedstawiony przez Zarząd z uwagami wniesionymi 

przedstawionymi przez członków Rady Nadzorczej z możliwością sporządzenia 

korekty na 2015 r. Plan ulegnie weryfikacji po analizie poniesionych kosztów 

utrzymania terenów zielonych przez firmę KOM-BIS ( termin weryfikacji VI/2015 r). 

Pan Roman Szarafiński nie opiniował pozytywnie projektu planu finansowego na 

2015 r ze względu na ujęcie w planie  5 %  podwyżek dla pracowników LWSM 

Wrzeszcz  (Pan R.Szarafiński wcześniej głosował przeciw podwyżkom). 

Komisja Rewizyjna  składa wniosek o powołanie z przedstawicieli Rady Nadzorczej 

komisji w celu przygotowania prac reorganizacyjnych zatrudnionych  pracowników 

umysłowych. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o dokonanie weryfikacji umów zawartych z Panią 

Barbarą Wireńską i Panem  Andrzejem  Complak w celu jednoznacznego 

określenia zasad wypłaty wynagrodzeń i odpraw emerytalnych. 

Komisja uważa, że należałoby zastanowić się nad sprawą wygospodarowania 

większych środków na fundusz remontowy. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd zestawieniem 

planowanych i wypłaconych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. 

Pani Wireńska uzupełni dane o wypłaty za okres X-XII.2014 r i plan wypłat na       

2016r.  

Komisja na następnym posiedzeniu będzie omawiała temat związany z nagrodami 

jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi. 

W dyskusji z Panią Wireńską  ponownie poruszany był temat kalkulacji za odczyty 

liczników (dotyczy przyznawanej pracownikom Spółdzielni premii specjalnej). 

Pani Halina Człapińska chciała, aby fundusz remontowy podwyższony został             

o ewentualną nadwyżkę kosztów nad przychodami.  
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Z ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych wyjaśniała, że zwiększenie 

funduszu remontowego może nastąpić po zatwierdzeniu bilansu przez Walne 

Zgromadzenie, kiedy nastąpi nadwyżka bilansowa, po zaspokojeniu niedoborów, 

jeżeli taka będzie wola Walnego Zgromadzenia.  

 

Pan Roman Szarafiński pytał, czemu fakt, że maleją nasze koszty eksploatacyjne, 

nie ma przełożenia na zmianę wysokości stawek opłat. Jeżeli koszty eksploatacyjne 

maleją, to członkowie powinni mniej płacić a taka sytuacja wcale nie ma miejsca. 

Celem zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych zwolniliśmy ludzi a koszty nie 

zmalały. Pytał jak to jest.  

 

Z ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych wyjaśniała, że np. w konserwacjach 

jest wzrost, ale opłata nie wzrasta. Nie udało się też przenieść pracowników do 

eksploatacji i jest to koszt, który trzeba pokryć. Była zdania, że Spółdzielnię należy 

rozpatrywać całościowo.  

 

Pan Szarafiński nie zgadzał się i uważał, że jest to oszukiwanie ludzi. Pytał 

dlaczego Pani Prezes coś takiego wpisała do planu. Uważał, że trzeba to zmienić.  

 

Z ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych wyjaśniała, że Rada Nadzorcza 

przyjęła w założeniach do planu na 2015 rok to wszystko, co dziś się w nim znalazło. 

Był to także 5% wzrost wynagrodzeń pracowników Spółdzielni. W związku                    

z powyższym powinny zostać podniesione stawki opłat, a dzięki oszczędnościom 

związanym z restrukturyzacją, nie było takiej potrzeby.   

 

Pan Szarafiński mówił: „Jeśli mamy złożyć się na podwyżkę dla pracowników, to 

powiedzmy to ludziom.” Też się zgadzał, że podwyżki co jakiś czas powinny mieć 

miejsce. Uważał  jednak, że należy najpierw zrobić reorganizację a potem podnieść 

pensje bo pieniądze zostaną.  

 

Prezes Spółdzielni przypominał, że Rada Nadzorcza nie zgodziła się na 

wprowadzenie  podwyżek pracowników od stycznia 2015 a  jednocześnie 

zdecydowała, że środki na ten cel mają zostać zapewnione i uruchomione 

ewentualnie po spełnieniu sugerowanych przez Radę wymogów (korzystne efekty 



 

  

7  

funkcjonowania firmy Kom – Bis) w czerwcu 2015 z wyrównaniem od stycznia 2015r. 

środki na ten cel zostały zapewnione z tytułu oszczędności uzyskanych w wyniku 

przeprowadzonej w Spółdzielni restrukturyzacji. W innym wypadku, aby zapewnić 

powyższe środki, należałoby podnieść opłaty czynszowe.  

 

Pani Halina Człapińska chciała wiedzieć kto jest beneficjentem oszczędnościowej 

działalności Rady. Przypominała, że w zeszłym roku Komisja Rewizyjna zobowiązała 

Zarząd do zmniejszenia kosztów ogólnych w Spółdzielni. Myślała, że takie rzeczy, 

jak ograniczenie ilości członków Zarządu a także oszczędności na innych 

stanowiskach spowodują, że koszty łączne będą niższe. Obecnie jednak okazało się, 

że działania oszczędnościowe sprowadzane zostały do sytuacji, w której szuka się 

środków na podwyżki dla pracowników. Stwierdzała, że celem Rady Nadzorczej nie 

było wygospodarowanie środków na podwyżki dla pracowników. Rada zgodziła się 

na oszczędności ale kierunek jej myślenia nie dotyczył podwyżek dla pracowników      

a obniżenia kosztów.  

 

Pani Elżbieta Krajnik informowała, że Komisja Rewizyjna składa wniosek do Rady 

Nadzorczej związany z przyszłą reorganizacją Spółdzielni. Komisja wnioskuje                

o powołanie Komisji do dokonania weryfikacji pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach administracyjnych.  

 

Wynik głosowania wniosku:  

 

9 osób za powołaniem Komisji ds. reorganizacji zatrudnienia pracowników 

umysłowych Spółdzielni; 5 osób przeciwko wnioskowi; 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej stwierdzał, że podwyżki wynagrodzeń dla 

pracowników Spółdzielni nie należy rozpatrywać jako działanie socjalne, lecz jako 

działanie mające na celu zapobieżenie odejściu ze Spółdzielni najlepszych 

pracowników. 

 

Pani Grażyna Nowak pytała o ubezpieczenie budynków Spółdzielni. Chciała 

wiedzieć czy poszukujemy regularnie atrakcyjnych dla Spółdzielni ofert firm 

ubezpieczeniowych.  
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Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych  wyjaśniała, że Zarząd Spółdzielni 

na prośbę Rady Nadzorczej, zatrudnił brokera, który zajmuje się wybieraniem 

najkorzystniejszych dla naszej Spółdzielni ofert firm ubezpieczeniowych.  

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyłonienia, spośród członków Rady 

Nadzorczej, kandydatów do składu Komisji powołanej do dokonania weryfikacji 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych. 

 

 Pan Roman Szarafiński  - 4 głosy „za”; 7 głosów „przeciw”; 

 Pan Włodzimierz Pietrzak  - 14 głosów „za”; 

 Pani Elżbieta Krajnik  - 13 głosów „za”; 

 Pani Anna Kaczmarek   - 13 głosów „za”; 

 Pani Anna Tarasiewicz  - 13 głosów „za”. 

 

Wybrano Komisję powołaną do dokonania weryfikacji pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach administracyjnych w następującym składzie: 

 Pan Włodzimierz Pietrzak   

 Pani Elżbieta Krajnik   

 Pani Anna Kaczmarek    

 Pani Anna Tarasiewicz   

 

Pani Halina Człapińska, nawiązując do swojej wypowiedzi z poprzedniego 

posiedzenia Rady Nadzorczej, przypominała, że w uchwale dotyczącej wynagrodzeń 

członków Zarządu Spółdzielni należy dokonać wpisu dotyczącego tego, że nie 

obowiązuje ich Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Obecnie w uchwale dotyczącej 

przyjęcia planu finansowego na 2015 rok uchwalane są również wynagrodzenia 

członków Zarządu na 2015 rok.   

 

Z – ca Prezes ds. finansowo  - księgowych wyjaśniała, że uchwała dotycząca 

zatwierdzenia planu gospodarczego na 2015 rok nawiązuje tylko i wyłącznie do 

spraw finansowych związanych z wynagrodzeniami członków Zarządu. 

Proponowane przez Panią Człapińską zmiany można wprowadzić jedynie do 
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uchwały Rady Nadzorczej podjętej w sprawie zasad wynagradzania członków 

Zarządu Spółdzielni.  

 

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że Zakładowy Układ Zbiorowy został podpisany przez 

Zarząd Spółdzielni  jako pracodawcę i nie dotyczy on w żadnym zakresie członków 

Zarządu. Sąd pracy interpretuje jednak różnie tą kwestię często wychodząc                

z założenia, że odprawa emerytalno – rentowa nie jest wynagrodzeniem.   

 

Pani Halina Człapińska ponawiała wniosek o przeanalizowanie uchwały dotyczącej 

zasad wynagradzania członków Zarządu pod kontem dokonania w niej stosownych 

zmian.   

 

Po zamknięciu dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 

planu gospodarczego i jego finansowania  na 2015 rok: 

 

UCHWAŁA NR 24/14 
 
 

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  

w Gdańsku z dnia  16 grudnia 2014 roku 

 

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania  na 2015 rok 

 

Działając w oparciu o § 100 ust. 1 pkt  1 Statutu Spółdzielni  - Rada Nadzorcza 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Rada  Nadzorcza na wniosek Zarządu  postanawia  uchwalić  plan   gospodarczy          

i jego finansowanie na 2015 rok,  obejmujący: 

 

A. Plan Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, w tym:  

 

I. Planowane koszty na 2015 rok: 
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           1. Eksploatacja lokali mieszkalnych             16.452,300,00 zł 

        2. Eksploatacja garaży             90.200,00 zł 

 3. Koszty ogólne         2.259.900,00 zł 

 4. Konserwacja           432.500,00 zł 

  

  Razem koszty:                  19.234.900,00 zł 

 

II. Planowane przychody na 2015 rok: 

 

       1. Opłaty eksploatacyjne lokali mieszkalnych      16.996.000,00 zł 

       2. Opłaty eksploatacyjne garaży                       90.200,00 zł 

       3. Zabudowy korytarzy             80.000,00 zł  

       5. Działalność gospodarcza w mieszkaniach            28.200,00 zł 

       6. Pomieszczenia gospodarcze            24.000,00 zł 

       7. Opłaty od osób niebędących członkami           38.000,00 zł 

   8. Pozostałe                 4.500,00 zł 

 

Razem przychody:                   17.260.900,00 zł 

 

III. Wynik na działalności  GZM (II –I)        - 1.974.000,00 zł  

(nadwyżka kosztów nad przychodami do sfinansowania z wyniku 

finansowego z działalności gospodarczej)  

 

B. Plan pozostałej działalności gospodarczej, w tym:  

 

I. Planowane koszty na 2015 rok: 

 

  1. Eksploatacja lokali użytkowych                        708.600,00 zł 

        2. Koszty ogólne            563.500,00 zł 

        3. Konserwacja           109.000,00 zł 

        4. Działalność społeczno  - kulturalna                     105.700,00 zł 

 

Razem koszty:                    1.486.800,00 zł         
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II. Planowane przychody na 2015 rok: 

 

       1. Najem lokali użytkowych                                      3.465.800,00 zł 

       2. Dzierżawy                        111.000,00 zł 

       3. Reklamy                       110.000,00 zł 

       4. Anteny                100.000,00 zł  

       5. Działalność społeczno  - kulturalna         137.000,00 zł 

 

Razem przychody:                    3.923.800,00 zł 

 

III. Wynik finansowy na pozostałej działalności (II –I)              2.437.000,00 zł 

IV. Planowany podatek dochodowy od osób prawnych              463.000,00 zł 

(19% x poz.III)     

V. Wynik finansowy netto (po opodatkowaniu)                        1.974.000,00 zł  

 (III –IV)  

(nadwyżka przychodów  nad kosztami przeznaczona  

na dofinansowanie działalności GZM) 

 

§ 2 

 

Działając w oparciu o postanowienia § 1 ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej nr 32/11         

z dnia 20.09.2011r.  ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla członków 

Zarządu w kwotach: 

 

1. Prezes Zarządu Spółdzielni 9.500,00 zł miesięcznie brutto/słownie dziewięć 

tysięcy pięćset zł. 

 

2. Zastępca Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Główny Księgowy       

8.200,00 zł brutto/słownie osiem tysięcy dwieście zł. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia        

01.01.2015 r. 
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W głosowaniu udział brało 15 osób 

     Za Uchwałą głosowało 11 osób 

     Przeciw Uchwale głosowały 4 osoby 

 

 
USTALENIE NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW 

NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZA 

UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY  - PODJĘCIE UCHWAŁY.  

 

 

Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych przedstawiła zebranym 

propozycje stawek opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla 

członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży przygotowane               

w oparciu o założenia przyjęte przez Radę Nadzorczą oraz w oparciu o plan 

gospodarczy przyjęty na 2015 rok. 

 

Wobec powyższego przystąpiono do podjęcia uchwały: 

 

UCHWAŁA NR 25/14 
 
 
Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  

w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2014 roku 

 

w sprawie: ustalenia   nowych    wysokości    opłat na pokrycie kosztów niezależnych 

od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych  

i garaży  

 

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt  23  Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza na 

wniosek Zarządu LWSM „Wrzeszcz”  uchwala co następuje: 
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§ 1. 

 

1. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni 

za lokale mieszkalne  z podziałem na poszczególne nieruchomości: 

 

a. płatne od m2  powierzchni użytkowej lokalu – załącznik Nr 1 

b. płatne od osoby korzystającej z lokalu – załącznik Nr 2 

c. płatne od mieszkania  - załącznik nr 3  

d. płatne od sztuki gniazda TV  - załącznik nr 4  

 

2. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni 

za garaże z podziałem na poszczególne nieruchomości. 

 

a. płatne od m2  powierzchni użytkowej garażu – załącznik Nr 5 

b. płatne od szt. (garaż) – załącznik nr 6 

 

§  2. 

 

Wymienione w Uchwale załączniki  od Nr 1 do Nr 6 stanowią integralną część 

uchwały. 

§  3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

01.01.2015r .  

W głosowaniu udział brało 15 osób 

     Za Uchwałą głosowało  15 osób 

     Przeciw Uchwale głosowało 0  osób 

Pan Marian Kurasik prosił o sprawdzenie dlaczego jego budynek Słowackiego 61 

płaci dużo więcej za wspólnie zużywaną przez mieszkańców energię elektryczną, niż 

budynek Słowackiego 59. 
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PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ ZARZĄD 

SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH KLAUZULĘ POUFNOŚCI.  

 

Pan Roman Szarafiński pytał ile funkcjonuje w Spółdzielni umów z tzw. klauzulą 

poufności.  

 

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że Spółdzielnia podpisała kilka umów zawierających 

klauzulę poufności i kilka takich, które zawierają tzw. tajemnicę handlową.  

 

Pan Andrzej Kessler stwierdzał, że do  umów zawierających tajemnicę handlową 

należy podchodzić bardzo ostrożnie. Jeżeli zostaną ujawnione zapisy zawarte            

w takiej umowie, Spółdzielnia może być skarżona o to do sądu. Członkowie Rady 

Nadzorczej mając dostęp do treści takiej umowy musieliby bezdyskusyjnie dochować 

tajemnicy.  

 

Pan Włodzimierz Pietrzak proponował, aby oświadczenia członków Rady 

Nadzorczej dotyczące dochowania tajemnicy uzupełnić o zapis dotyczący 

dochowania tajemnicy handlowej.  

 

Pan Michał Kęprowski stwierdzał, że projekt uchwały należy zmodyfikować, gdyż 

oczekiwanie na zgodę Rady przy zawieraniu umów zawierających klauzulę tajności 

przez Zarząd, utrudni funkcjonowanie Spółdzielni. 

 

Pani Halina Człapińska proponowała, aby skoro do treści uchwały Rada ma 

wątpliwości, nie podejmować jej a jedynie zobowiązać Zarząd do informowania                

o dyskutowanych umowach.   

 

Pan Włodzimierz Pietrzak popierał wniosek Pan Michała Kęprowskiego o zmianę 

treści uchwały.  

 

Po przeredagowaniu projektu uchwały przystąpiono do jej podjęcia: 
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UCHWAŁA NR 26/14 
 
 

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  

w Gdańsku z dnia  16 grudnia 2014 roku. 

 

w sprawie: umów zawieranych przez Zarząd Spółdzielni posiadających klauzulę 

poufności 

  

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza  uchwala 

co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zarząd Spółdzielni każdorazowo w przypadku zawarcia umów posiadających zapisy 

o charakterze klauzuli poufności składa Radzie Nadzorczej na najbliższym jej 

posiedzeniu plenarnym sprawozdanie, w którym wskazuje ilość zawartych umów, 

rodzaj zawartych umów, nazwy kontrahentów oraz przedmiot i wartość umowy. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 W głosowaniu udział brało 15 osób 

     Za Uchwałą głosowało  12  osób 

     Przeciw Uchwale głosowało 0  osób 

 

DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 

STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SPÓŁDZIELNI.   

 

Prezes Spółdzielni przedstawił zebranym przygotowany na dziś projekt mającej 

obowiązywać od stycznia 2015 roku struktury organizacyjnej. Członkowie Rady 

Nadzorczej otrzymali go w ramach przekazanych im materiałów. Wobec powyższego 

przystąpiono do dyskusji. 
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Pan Włodzimierz Pietrzak pytał, dlaczego odbywa się dziś dyskusja na temat 

struktury organizacyjnej mimo tego, że planowana jest kolejna reorganizacja. 

 

Z – ca Prezesa ds. finansowo  - ekonomicznych wyjaśniała, że  jest to aktualizacja 

struktury uwzględniająca zmiany wprowadzone już w życie a mające obowiązywać 

od stycznia 2015 roku.  

 

Pan Włodzimierz Pietrzak pytał o nowo powstałe stanowisko, które znalazło się 

projekcie struktury organizacyjnej „dyrektor ds. techniczno – eksploatacyjnych”. 

Chciał wiedzieć dlaczego członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w materiałach 

proponowanego dla tego stanowiska zakresu obowiązków. Pan Pietrzak uważał 

takie działanie Zarządu za nieprofesjonalne.  

 

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że stanowisko dyrektora ds. techniczno – 

eksploatacyjnych powstanie w wyniku połączenia dwóch działów: działu 

technicznego oraz eksploatacyjnego. Obecnie oba działy posiadają swoich 

kierowników. Jeden z nich pozostanie na stanowisku kierownika działu techniczno  

- eksploatacyjnego a drugi obejmie stanowisko dyrektora z zakresem obowiązków 

bardzo zbliżonym do dawnego zakresu obowiązków Z – cy Prezesa ds. techniczno 

– eksploatacyjnych.  

 

Pan Andrzej Kessler pytał czy zmiany te będą miały związek także z podwyżkami 

wynagrodzeń.  

 

Z – ca Prezesa ds. ekonomiczno  - finansowych wyjaśniała, że Zarząd nie planuje 

zatrudniania nowej osoby na stanowisku dyrektora, więc ewentualne podwyżki 

wynagrodzeń, biorąc pod uwagę oszczędność z tytułu zmniejszenia składu Zarządu, 

nie będą uszczuplały budżetu Spółdzielni. 

 

Pan Roman Szarafiński nie zgadał się z tym, że w projekcie struktury 

organizacyjnej  dyrektorowi podlega jeden kierownik.  

 

Pan Andrzej Kessler proponował, aby w projekcie struktury organizacyjnej dokonać 

zmiany polegającej na wyłączeniu inspektorów nadzoru budowlanego                     
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z podległości kierownikowi działu technczno  - eksploatacyjnego i włączenie ich 

bezpośrednio pod dyrektora.  

 

Pan Roman Szarafiński pytał dlaczego, bez uzgodnienia z Radą Nadzorczą,            

w projekcie struktury organizacyjnej znalazło się nowe stanowisko.  

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przypominała, że dyskusje w tej sprawie 

odbywały się kilkakrotnie na forum Rady, więc propozycja struktury organizacyjnej  

przygotowana przez Zarząd Spółdzielni została oparta o sugestie członków Rady.    

 

Pan Andrzej Kessler pytał czy Zarząd jest w stanie podjąć już dziś decyzję                

o wyłączeniu inspektorów nadzoru. 

 

Prezes Spółdzielni stwierdzał, że Zarząd zgadza się na dokonanie takich zmian        

w projekcie struktury organizacyjnej.  

 

Proponowano przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały wraz                       

z wprowadzonymi do niej zmianami.  

 

Pan Roman Szarafiński stwierdzał, że Rada Nadzorcza nie powinna głosować 

nieprzygotowanego materiału.  

 

Wobec powyższego przełożono rozpatrywanie powyższej sprawy na kolejne 

posiedzenie Rady Nadzorczej mające odbyć się  w styczniu 2015 roku.  

 

 

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.   

 

Projekt ramowego Planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2015 roku został 

przygotowany przez Prezydium Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie zapoznali się 

z jego treścią otrzymując go w materiałach przygotowanych na dzisiejsze 

posiedzenie Rady. Do projektu nie zgłoszono żadnych propozycji zmian. Wobec 

powyższego przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia ramowego Planu pracy 

Rady Nadzorczej na I półrocze 2015 roku: 
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RAMOWY PLAN  PRACY  RADY  NADZORCZEJ 

  LWSM „WRZESZCZ”  

 W GDAŃSKU  

NA  I  PÓŁROCZE  2015 ROKU 

 
l.p 
 

 
M-c 

 
Rodzaj 

posiedzenia 

 
Temat- przedmiot zebrania 

 
 

   
1. 

S
T

Y
C

Z
E

Ń
 

Prezydium RN 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione. 

 
2. 

Plenum   RN 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej.  

2. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.  

3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.     

4. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni 
5. Ustalenie miesięcznych limitów 

kilometrów na używanie samochodów 
osobowych.  

6. Wolne wnioski. 

 
 

Prezydium RN 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione. 
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3. 

L
U

T
Y

 

 
Plenum  
RN 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej.  

2. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.  

3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.     

4. Sprawy wniesione przez Zarząd 
Spółdzielni. 

5. Sprawy wniesione przez Komisje Rady 
Nadzorczej.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
zasad zaliczania członków do 
poszczególnych części Walnego 
Zgromadzenia.  

7. Przyjęcie założeń do sprawozdania              
z działalności Rady Nadzorczej 
przygotowywanego na Walne 
Zgromadzenie.  

8. Wolne wnioski. 
 
 

4. 

M
A

R
Z

E
C

 

Prezydium  
RN 

1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej   

2. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.  

3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.     

4. Informacja z wykonania planu remontów 
za 2014 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
planu finansowego funduszu 
remontowego na 2015 rok.       

6. Sprawy wniesione przez Zarząd 
Spółdzielni. 

7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady 
Nadzorczej. 

8. Pierwsze czytanie sprawozdania Rady 
Nadzorczej przygotowywanego na 
Walne Zgromadzenie LWSM 
„Wrzeszcz”.  

9. Wolne wnioski.  
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 1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu                 
w sprawie wykreślenia z rejestru 
członków Spółdzielni.  

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej   

3. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej. 

4. Wolne wnioski. 
 

 
6. 

K
W

I
E

C
I
E

Ń
 

Prezydium RN 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

Plenum RN 5. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej   

6. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.  

7. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.   

8. Sprawy wniesione przez Zarząd 
Spółdzielni. 

9. Informacja Biegłego Rewidenta na temat 
badania sprawozdania finansowego 
Spółdzielni za 2014r. 

10. Informacja na temat przygotowań do 
Walnego Zgromadzenia LWSM 
„Wrzeszcz”.  

11. Sprawy wniesione przez Komisje Rady 
Nadzorczej. 

12. Przyjęcie sprawozdania Rady 
Nadzorczej przygotowywanego na 
Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz” 

13. Wolne wnioski. 
 

 
8.  

. 

MAJ
 

Prezydium RN 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Plenum RN 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej   

2. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.  

3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.     

4. Informacja Zarządu na temat realizacji 
wniosków polustracyjnych. 

5. Sprawy wniesione przez Zarząd 
Spółdzielni. 

6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady 
Nadzorczej. 

7. Wolne wnioski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.

1
. 

C
Z

E
R

W
I
E

C
 

Prezydium RN 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione. 

10 Plenum RN 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej   

2. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.  

3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.     

4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty 
planu remontów na 2015 rok.  

5. Informacja Zarządu na temat przebiegu 
przetargów w  Spółdzielni.  

6. Informacja członków Rady Nadzorczej 
uczestniczących w przetargach                  
w Spółdzielni na temat przetargów.  

7. Sprawy wniesione przez Zarząd 
Spółdzielni. 

8. Informacja na temat przebiegu Walnego 
Zgromadzenia LWSM ”Wrzeszcz”.  

9. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej 
na II półrocze 2015 roku.  

10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady. 
11. Wolne wnioski. 
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Wynik głosowania w sprawie przyjęcia ramowego Planu pracy Rady Nadzorczej na      

I półrocze 2015 roku: 15 głosów „za”.   

 

 

1. INFORMACJA Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.  

 

Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swoich prac w punkcie porządku 

obrad dotyczącym zatwierdzenia planu gospodarczego na 2015 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował zebranych, że odbyło się 

jedno wspólne posiedzenie, gdzie przeglądano dokumenty związane z docieplaniem 

piwnic. Obecna była Kierowniczka Działu Technicznego, która przedstawiła faktury 

na odgrzybianie ścian itp. oraz protokoły konieczności. 

 

Członkowie Komisji brali udział w odbiorach prac dotyczących malowania klatek 

schodowych.  

 

Odbyło się także posiedzenie Społecznej Komisji ds. wymiany stolarki okiennej. 

Sporządzono na nim wykaz pozycji z podziałem na te, które będą miały wymienione 

okna a które z różnych względów nie będą jej miały.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował zebranych, że Komisja 

zajmowała się rozpatrywaniem ponownej skargi na działalność Zarządu Spółdzielni. 

Pani Grażyna Nowak zaproponowała, aby zaprosić Panią na posiedzenie Komisji 

Statutowej.  

 

Wobec powyższego przygotowano pismo o następującej treści: 

 

Odpowiedź Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz” 

na wniosek o ponowne rozpatrzenie skargi 

 



 

  

23  

Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”    

w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 20 listopada 2014 r. o ponowne rozpoznanie 

skargi na działalność zarządu, stwierdza co następuje. 

 

Pismem z dnia 28 października 2014 r. po rozpoznaniu sprawy, na podstawie 

dokumentów uzyskanych w LWSM „Wrzeszcz” udzielono Pani rzetelnej odpowiedzi 

na Pani skargę z dnia 25 czerwca 2014 r. Pani wniosek o ponowne rozpoznanie 

sprawy nie wnosi istotnych nowych okoliczności do sprawy. W związku z tym Rada 

Nadzorcza LWSM „Wrzeszcz” nie znajduje podstaw do ponownego rozpoznawania 

skargi na działalność Zarządu. 

 

Mając na uwadze chęć bezstronnego i ostatecznego załatwienia sprawy,  w sytuacji 

gdyby przedmiotowe stanowisko nadal budziło wątpliwości, Komisja Statutowa Rady 

Nadzorczej zgłasza gotowość spotkania celem wysłuchania Pani racji. W tym celu 

należy skontaktować się telefonicznie ze specjalistą ds. samorządowych LWSM 

„Wrzeszcz” tel. 58 341 80 67 lub 58 341 80 37 wew. 47 i umówić termin spotkania. 

 

SPRAWY WNIESIONE 

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła zebranym kolejną propozycję 

odpowiedzi na pismo dotyczące nieudostępnienia mu wglądu do umowy zawartej 

przez Spółdzielnię z firmą VECTRA. (Propozycja odpowiedzi przygotowana  na 

poprzednie posiedzenie Rady Nadzorczej nie została przyjęta przez Radę 

Nadzorczą).   

 

 W odpowiedzi na pismo z dn. 23 października 2014 r. Rada Nadzorcza  Lokatorsko  

- Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku informuje, że 

podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 23 września 2014r.  

 

W wyroku  z 3 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy  - Izba Cywilna (sygn. akt I CNP 

16/2010) orzekł, że artykuł 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r.  – Prawo 

spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz. U. 2003r. Nr 188 poz. 1848 za zm.) ma 

zastosowanie także do członków spółdzielni mieszkaniowych. W tym stanie należy 
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uznać, że Spółdzielnia -  mimo treści przepisu art. 81 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych - postąpiła w sposób uprawniony.   

 

Ponadto art. 33 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

przewiduje opłaty za korzystanie z nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość ta 

pełni funkcję tranzytową w stosunku do całej infrastruktury zawiadywanej przez firmę 

telekomunikacyjną. Sytuacja taka nie ma miejsca w przypadku nieruchomości naszej 

Spółdzielni.  

Zarząd Spółdzielni nie naruszył swoich kompetencji podpisując klauzulę poufności.  

 

Powyższe pismo uzupełniono o następujący zapis: 

 

Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 16 

grudnia br. podjęła uchwałę nr 26/14 w sprawie umów zawieranych przez Zarząd 

Spółdzielni posiadających klauzulę poufności. Zarząd Spółdzielni każdorazowo               

w przypadku zawarcia umów posiadających zapisy  o charakterze klauzuli poufności 

składać będzie Radzie Nadzorczej na najbliższym jej posiedzeniu plenarnym 

sprawozdanie, w którym wskaże ilość zawartych umów, rodzaj zawartych umów, 

nazwy kontrahentów oraz przedmiot i wartość umowy. 

   

 

Pani Barbara Kurzawa pytała czy odcinek ulicy Leśna Góra od sklepu „Elwart” do 

przychodni lekarskiej należy do Spółdzielni czy też do Miasta.  

 

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że droga należy do Miasta.  

 

Pan Włodzimierz Pietrzak informował, że istnieje zagrożenie likwidacji linii 

autobusowej 283 prowadzącej do pętli przy ul. Leśna Góra.  

 

Pani Barbara Kurzawa sygnalizowała, że mieszka tam dużo starszych i chorych 

osób i będzie to dla ich bardzo duże utrudnienie.  

 

Stwierdzono, że jedynym wyjściem jest zebranie podpisów mieszkańców i złożenie 

petycji w tej sprawie. 
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Pani Barbara Kurzawa pytała o remont dachu budynku Leśna Góra 8. Chciała 

wiedzieć kiedy on będzie wykonany. Przypominała, że Spółdzielnia składała już 

deklaracje w tej sprawie.  

 

Pan Zdzisław Gruchała  składał wniosek, aby środki uzyskane ze sprzedaży lokalu 

mieszkalnego usytuowanego w budynku Góralska 51 zostały skierowane na poczet 

funduszu remontowego tego budynku.   

  

Pan Maciej Turski pytał od kiedy UPC wprowadzi nowy pakiet podstawowy ze 

zwiększoną ilością programów.  

 

Z – ca Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych informowała, że nowy pakiet 

zostanie wprowadzony od stycznia 2015 roku.  

 

Pan Stanisław Szczerbic informował zebranych, że w jego budynku miał miejsce 

smutny wypadek. W piwnicy budynku Grunwaldzka 116 znaleziono zwłoki kobiety, 

które przeleżały tam kilka miesięcy. Z powodu przykrych zapachów wydostających 

się z piwnicy interweniowano w Spółdzielni wielokrotnie bez rezultatu. Zarząd bronił 

się tym, że piwnice są własnością prywatną. Pan Szczerbic był zdania, że                 

w sprawach awaryjnych administracje Spółdzielni powinny mieć większe 

uprawnienia.  

 

Na tym zakończono dyskusję n powyższy temat. 

 

 

 
 


